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REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) 

        

 

TÍTOL PRELIMINAR. OBJECTE, RANG I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

Article 1 - Objecte 

 

L’objecte del present Reglament és regular, a l'empara de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases de Règim Local (LRBRL) i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova  el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), el règim organitzatiu i de 

funcionament d'aquest Ajuntament, així com també, articular els drets i deures dels membres de la 

Corporació i els drets d'informació i participació dels veïns i veïnes i entitats del municipi. 

 

Article 2 – Rang jeràrquic  

 

Les disposicions d'aquest Reglament s'aplicaran preferentment, llevat que hi hagi contradicció amb 

normes de rang superior. En cas de modificació de la normativa reguladora de la organització 

municipal i altres aspectes establerts en aquest Reglament, prevaldrà la mateixa.  

 

Allò que no estigui previst en aquest Reglament es regirà pel que disposa la legislació catalana o 

estatal, segons la prelació legal establerta. 

 

Article 3 – Àmbit d’aplicació i utilització de la llengua catalana 

 

Aquest Reglament serà objecte d’aplicació principalment a l’Ajuntament de Sant Gregori així com a les 

societats mercantils controlades municipalment en tot allò que els pugui afectar .  

 

La llengua pròpia d’aquest Ajuntament és el català, sense perjudici del dret dels ciutadans a 

relacionar-se amb l'Ajuntament en llengua castellana i a obtenir en aquesta llengua les certificacions i 

altres documents als quals tinguin dret, si així ho sol·liciten expressament. 

 

 

TÍTOL PRIMER. DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL  

 

Article 4 – Estructura organitzativa 

 

El govern i administració municipal correspon a l’Ajuntament, integrat per l’Alcalde  o Alcaldessa i els 

Regidors i Regidores. L’Ajuntament de Sant Gregori estructurarà la seva organització de la forma 

següent:  

 

a) L'Alcalde/Alcaldessa 

b) Els/les Tinents d'Alcalde/Alcaldessa 

c) El Ple 

d) La Comissió Especial de Comptes 

e) La Junta de Govern Local 



 
 

 

 

f) Les Comissions informatives creades i aprovades per Ple 

 

Existirà també una Junta de Portaveus, de caràcter deliberant i no resolutiu, per a l’estudi, 

coneixement i consulta dels assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el 

seguiment de la gestió de l’Alcalde/essa, de la Junta de Govern Local i dels/les Regidors/es que 

ostentin delegacions. Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar a la 

Junta de Portaveus a través dels seus portaveus i/o regidors/es designats. 

 

EL PLE 

 

Article 5 – Sessions ordinàries 

 

El Ple celebrarà sessions ordinàries, com a mínim, cada dos mesos, respectant en tot cas la 

periodicitat establerta mitjançant acord del propi Ple a l’inici del mandat, en el que s’establiran, a més, 

les dates i horaris concret de celebració.  

 

Només en cas excepcional i per motius justificats, amb acord de tots els portaveus dels grups polítics 

municipals, el Ple es pot aplaçar. 

 

Article 6 – Sessions extraordinària i extraordinàries i urgents 

 

El Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el president o ho sol·liciti una quarta part 

del número legal de membres de la corporació, sense que cap regidor o regidora en pugui sol·licitar 

més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració del Ple no es pot demorar més de quinze 

dies hàbils des que va ésser sol·licitada, i no es pot incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un Ple 

ordinari o d'un altre d'extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els 

sol·licitants de la convocatòria. 

 

Article 7 – Lloc  

 

Les sessions del Ple de la Corporació es celebraran a la Casa de la Vila, llevat dels supòsits de força 

major, interès públic o social, en els quals a través d'un Decret de l'Alcaldia dictat prèviament, pugui 

ser habilitat un altre local idoni. En aquest cas, el Ple haurà de decidir com a primer punt de l’ordre del 

dia l’acceptació del canvi de local. 

 

Article 8 – Acta 

 

El/La secretària de la corporació aixecarà acta de cada sessió plenària , en el qual hi constarà, 

d’acord amb l’art. 110 del TRLMRLC: 

- Data i hora d’inici i finalització de la sessió 

- Relació dels assumptes a debatre 

- La relació dels assistents 

- Indicació de les persones que han intervingut 

- Les incidències  

- Els vots i els acords adoptats 

- Relació succinta de les opinions 

 



 
 

 

 

Les actes del Ple municipal seran públiques a tots els efectes, i aquestes o un extracte, s'exposaran 

en els taulers d'anuncis de la Corporació. 

 

Article 9 – Mocions 

 

La presentació de mocions per part dels grups municipals es farà com a màxim el dia que se celebri la 

Junta de Portaveus, en cas contrari, passarà al següent Ple. 

 

Article 10 – Normes generals sobre el desenvolupament de la sessió 

 

Correspon a l'Alcaldia assegurar el correcte desenvolupament de les sessions, dirigir els debats i 

mantenir el seu ordre. Podrà limitar el nombre màxim d'intervencions en els debats. 

 

L'Alcalde/essa cridarà a l'ordre o retirarà l'ús de la paraula als/a les Regidors/es que s'excedeixen en 

el temps atorgat, es desviïn notòriament de la qüestió en debat, o aboqu in expressions injurioses o 

calumnioses en relació a persones o institucions. Quan un/a Regidor/a, malgrat haver estat cridat a 

l'ordre, persisteix en la seva actitud, serà advertit que de prosseguir en aquella línia d’actuació serà 

compel·lit a abandonar el Ple. Si malgrat tot persisteix en aquella actitud, el/la President/a li ordenarà 

l’abandonament de la sala. 

 

En cas de què el públic assistent a la sessió amb la seva actitud impedeixi el normal funcionament o el 

seu desenvolupament, el/la President/a cridarà a l'ordre o interromprà la sessió. 

 

Quan es produeixin circumstàncies que així ho aconsellin es podrà interrompre provisionalment la 

sessió. 

 

Un  cop  llegida  o  explicada  la  proposta,  dictamen  o  moció,  i,  en  el  seu  cas,  els  vots  

particulars  i  les  esmenes  que  en  relació  amb ells s’haguessin plantejat, l’Alca lde o  Alcaldessa 

obrirà el torn de paraules. 

 

Article 11 – Debat 

 

Exposat cada punt de l’ordre del dia, l’Alcalde donarà la paraula als Portaveus de cada grup municipal 

amb representació al plenari.  

 

L’Alcalde/essa indicarà a cada un dels/de les Regidors/es intervinents el temps màxim per a la seva 

intervenció, en cas que sigui necessari. 

 

Una vegada finalitzat el debat es procedirà a la votació, darrera la qual es podrà realitzar amb 

brevetat l'explicació del vot, pels grups que no hagin intervingut prèviament o pe l cas d’haver 

intervingut, hagin canviat el sentit del seu vot. 

 

Durant el debat dels punts de l’ordre del dia, l’Alcalde podrà concedir la paraula als Regidors i 

Regidores per rectificar o per al·lusions. Aquest torn serà breu i concís.  

 

Article 12 – Informacions d’alcaldia 

 



 
 

 

 

Les informacions de l’Alcaldia s’inclouran com a punt de l’ordre del dia en les sessions ordinàries. 

Serà l’Alcalde/essa qui informarà de tots els aspectes rellevants a nivell municipal. 

 

En aquest punt no hi haurà debat i, en cas d’aclariments o qüestions es tractaran a l’apartat de precs 

i preguntes.  

 

Article 13 – Assumptes 

 

El Ple municipal, a proposta de qualsevol Regidor o Regidora, podrà  acordar la retirada d’un 

assumpte que figuri a l’ordre del dia, sempre que l’Alcalde/essa no consideri la urgència del mateix.  

 

 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Article 14 – Classes de sessions 

 

Es constitueix la Junta de Govern Local com a òrgan a l’Ajuntament de Sant Gregori.  

 

Les  sessions  de  la  Junta  de  Govern  Local  ,  que  també  podran  ser  ordinàries,  extraordinàries 

 o  extraordinàries  de  caràcter urgent  en  els  mateixos  termes  que  es  preveu  en  la  Secció  

anterior  pel  Ple,  tindran  lloc  en  la  Casa  Consistorial  i  no  tindran caràcter públic, llevat dels 

assumptes que es sotmetin a la seva consideració en exercici de competències delegades del Ple. 

 

Les  sessions  ordinàries  tindran  lloc  amb  caràcter  quinzenal,  respectant  en  tot  cas  la  

periodicitat  establerta,  mitjançant  acord plenari, a l’inici del mandat, en la que s’establiran, a més, 

les dates i hores concretes de celebració.  

 

Durant  el  mes  d’agost  no  es  celebraran  sessions  ordinàries  de  la  Junta  de  Govern  Local,  i  

en  els  altres  supòsits,  l’Alcaldia podrà  posposar  o  avançar  la  celebració  de  les  sessions  

ordinàries,  dintre  de  la  mateixa  setmana  de  la  data  prevista  per  a  la seva  celebració  

preceptiva,  per  raons  de  força  major,  o  quan  el  dia  fixat  sigui  festiu  o  es  trobi  inclòs  dintre  

d’un  període  de vacances, sempre que això no menyscabi la gest ió dels assumptes municipals.  

 

Les sessions extraordinàries i les urgents, tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin convocades per 

l’Alcaldia. 

 

Article 15 – Actes  

 

En  un  termini  màxim  de  10  dies  hàbils  a  comptar  des  de  el  dia  següent  a  la  data  

d’aprovació  de  l’acta  de  la  sessió, les actes de les sessions de la Junta de Govern Local hauran 

d’estar a disposició de tots els membres de la corporació.  

 

L’ALCALDE/ESSA 

 

Article 16 – Delegacions 

 

Mitjançant decret, l'Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat les declarades 



 
 

 

 

indelegables per la legislació vigent, en la Junta de Govern Local, en els/les Tinents d’Alcalde/essa i 

en els/les Regidors/es.  

 

Dels decrets de delegació, i de les seves modificacions, se'n donarà compte al Ple, en la propera 

sessió ordinària que aquest celebri amb posterioritat a aquells i es publicarà en el Butlletins que 

correspongui. 

 

Article 17 – Moció de censura 

 

L'Alcalde/essa pot ésser destituït/da del seu càrrec si prospera una moció de censura que sigui 

adoptada per la majoria absoluta del nombre de Regidors/es que legalment composen la Corporació.  

 

Article 18 – Qüestió de confiança 

 

L'Alcaldia podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a l'aprovació o modificació dels 

pressupostos anuals; el reglament orgànic; les ordenances fiscals i a l'aprovació que posi fi a la 

tramitació dels instruments de planejament general d'àmbit municipal, en els termes establerts a la 

legislació electoral general. 

 

 

DELS REGIDORS DELEGATS I DE LES REGIDORES DELEGADES 

 

Article 19 - Delegació 

 

Els/Les Regidors/es delegats/des són aquells a qui l'Alcaldia delega l'exercici d'aquelles atribucions 

pròpies que són delegables d'acord amb la legislació de règim local.  

 

La delegació haurà de formular-se per decret de l'Alcaldia i requerirà, per ésser eficaç, l’acceptació 

per part del/de la Regidor/a delegat/da en els mateixos termes previstos pels Tinents d'Alcalde/essa. 

 

Les delegacions i les seves modificacions i cessaments, hauran d'ésser comunicades per 

l’Alcalde/essa al Ple municipal en la primera sessió ordinària que aquest celebri posteriorment. 

 

 

LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 

Article 20 – Composició i funcions 

 

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada de forma que la seva composició s’acomodi a la 

proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la Corporació . 

 

Rendits, per part de l'Alcaldia, el Compte general del Pressupost i d'administració de patrimoni i, per 

part dels corresponents serveis econòmics de l'Ajuntament, els altres comptes, seran sotmesos abans 

del dia 1 de juny de cada exercici a la Comissió Especial de Comptes, per tal que els pugui examinar 

juntament amb els seus justificants i antecedents. 

 

Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió pot requerir, per mitjà de l’Alcald ia, la 



 
 

 

 

documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris 

de la Corporació especialment relacionats amb els comptes que s’analitzin.  

 

Examinats els comptes i la documentació annexa, per part de la Comissió, seran sotmesos a 

informació pública per un termini de quinze dies, a fi que s'hi puguin formular possibles reclamacions 

i/o observacions. 

 

 

TÍTOL SEGON. ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ LOCAL 

 

Article 21 – Drets del Regidors i Regidores  

 

Els/Les Regidors/es, un cop hagin pres possessió del seu càrrec, tenen dret a assistir i participar a 

les sessions plenàries de l'Ajuntament i a les d'aquells altres òrgans o organismes dels quals en 

siguin membres. 

 

També gaudiran dels honors, prerrogatives i distincions propis de la seva representació. 

 

Article 22 – Dret d’informació dels Regidors i Regidores 

 

Tots els membres de la corporació local tenen dret a obtenir de l ’alcaldia o de la Junta de Govern 

Local tots els antecedents, les dades i informacions que, trobant-se a mans dels serveis municipals, 

resultin necessaris pel desenvolupament de la seva funció, d’acord amb el redactat de l’article 164 del 

TRLMRLC. 

 

Article 23 – Resolució dret d’informació 

 

La sol·licitud d’exercici del dret recollit al paràgraf anterior s’haurà de resoldre motivadament en el 

termini de cinc dies naturals següents al de la presentació de la sol·licitud, d’acord amb el redactat de 

l’article 77 LRBRL.  

 

Article 24 – Confidencialitat de la informació 

 

Els membres de la Corporació han de respectar la confidencialitat  de la informació a la que tenen 

accés per raó del càrrec si el fet de publicar-la pot perjudicar els interessos de l’entitat local o de 

tercers (art. 164.6 TRLMRLC).  

 

Article 25 – Règim retributiu 

 

Els membres de la Corporació percebran retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els ocupin 

amb dedicació parcial o exclusiva. En qualsevol d'aquests supòsits, hauran d’ésser donats d'alta en el 

règim general de la Seguretat Social, i l'Ajuntament assumirà el pagament de les quotes empresarials 

que correspongui, de conformitat amb allò disposat l'article 74 i 75 de la LRBRL. 

 

En el supòsit de les retribucions i desenvolupament d ’altres activitats, es regirà d’acord amb la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques.  



 
 

 

 

 

Article 26 - Indemnitzacions 

 

Tots els membres de la Corporació tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses 

ocasionades en l'exercici del càrrec, quan siguin efectives i justificades documentalment, segons les 

normes d'aplicació general en les administracions públiques, o en les que determini el Ple, sobre 

despeses per estades, desplaçament i similars (art. 75 LRBRL). 

 

Aquells membres que no tinguis dedicació parcial o exclusiva rebran indemnització per la seva 

assistència a les sessions dels òrgans dels quals formin part. La quantia d’aquestes indemnitzacions 

serà fixada pel Ple. 

 

Article 27 - De les Obligacions dels Regidors i Regidores 

 

Tots els membres de la Corporació tenen el dret i el deute d’assistir a totes les sessions plenària i de 

les comissions que en formin part (art. 165 TRLMRLC). 

 

Les absències dels/de les Regidors/es del terme municipal, la durada de les quals sigui superior a set 

dies, hauran d’ésser comunicades a l'Alcaldia o bé per escrit, o bé personalment, o bé a través del 

respectiu portaveu, concretant, en tot cas, la durada previsible de l'absència.  

 

L'Alcalde/essa pot sancionar, prèvia instrucció del corresponent expedient sancionador d’acord  amb 

el procediment legalment establert, als/a les Regidors/es per la no assistència a les sessions sense 

causa justificada raonada, amb pèrdua total o parcial de la retribució o assignació corresponent per 

un període màxim de tres mesos. El Ple determinarà la quantia de les esmentades sancions. 

 

Els/les Regidors/es també poden ésser sancionats, prèvia instrucció del corresponent expedient 

sancionador d’acord amb el procediment legalment establert, en els termes anteriors, per resolució de 

l'Alcalde/essa, prèvia autorització del Ple, en cas d'incompliment reiterat de les seves obligacions. 

 

Article 28 - Incompatibilitats 

 

En l’exercici del càrrec, els membres de la Corporació Local hauran d'observar en tot moment les 

normes sobre incompatibilitats establertes a la legislació de règim local i a la legislació electoral 

general i també el codi ètic i de bon govern vigent de la Corporació (art. 167 TRLMRLC i arts. 73 i ss 

LRBRL). 

 

Article 29 – Declaracions  

 

Els representants locals, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 

qualsevol activitat que els pugui proporcionar o els proporcioni ingressos econòmics.  

 

També presentaran declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats (art. 75.7 

LRBRL). 

 

Aquestes declaracions, s’efectuaran d’acord amb els models aprovats pel Ple de la corporació, i es 

presentaran abans de l’acta de presa de possessió, en el moment del cessament i al final del mandat, 



 
 

 

 

així com quan es modifiquin les circumstàncies. Es publicaran amb caràcter anual i , en tot cas, en el 

moment de finalització del mandat.  

 

 

TÍTOL TERCER. ELS GRUPS POLÍTICS 

 

Article 30 – Espais i locals 

 

L’Ajuntament posarà a disposició dels grups polítics un espai per el desenvolupament de les seves 

activitats, el qual ha d’estar situat preferentment a la seu del Consistori mateix o en un local habilitat a 

aquests efectes, i també d’un espai per tenir reunions en el mateix edifici del Consistori. Igualment, 

l’Ajuntament posarà a disposició dels grups polítics els mitjans humans i materials necessaris pel 

desenvolupament de les seves funcions (art. 170 TRLMRLC). 

 

Els diferents grups polítics podran fer ús dels locals municipals per a celebrar reunions o sessions de 

treball del propi grup o amb les associacions i entitats ciutadanes. 

 

Article 31 – Representants 

 

Els/Les portaveus dels grups municipals tenen la funció de representar el seu grup en les qüestions 

d'ordre i funcionament del Ple i dels altres òrgans col·legiats, així com expressar la posició oficial del 

grup en els assumptes sotmesos al Ple, sense perjudici que delegui la paraula en a ltres membres del 

grup. 

 

El nomenament i cessament del portaveu i dels seus suplents serà decidit pel propi grup polític.  

 

 

TÍTOL QUART. DE LA PARTICIPACIÓ COL·LECTIVA 

 

Article 32 – Drets de la ciutadania  

 

Són drets dels veïns i les veïnes en quan a la informació i comunicació:  

 

a) Rebre informació sobre els assumptes municipals, mitjançant el tauler d’anuncis, la pàgina 

web municipal, la difusió en mitjans de comunicació social i l’edició de la Revista municipal . 

b) Comunicar-se amb la Corporació a través de diferents canals que s’habilitin amb aquesta 

finalitat. 

c) Ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals. 

d) Presentar propostes al Ple segons el que estableix aquest reglament.  

 

Article 33 – Presentació de propostes al Ple municipal   

 

Per  presentar  una  proposta  davant  del  Ple  la ciutadania haurà d’ostentar  la  condició de persona 

interessada  en  la  tramitació administrativa  de  l’assumpte  del  que  es  tracti,  per  raó  de  ser  

titulars  d’un  dret,  d’un  interès  legítim  o  en  el  seu  cas un simple interès en supòsits d’exercici de 

l’acció pública. 

 



 
 

 

 

Les propostes seran presentades al registre general de l’Ajuntament de Sant Gregori i hauran de 

contenir una exposició de motius i una part dispositiva que haurà de ser sotmesa a votació. S’haurà 

d’acompanyar de tota la informació necessària.  

 

La proposta presentada serà elevada a la Junta de Portaveus que resoldrà, previs els informes 

tècnics corresponents i la tramitació de l’expedient, sobre la seva inclusió en l’Ordre del dia del Ple.  

 

Per part de secretaria s’informarà de la seva legalitat i determinació de la competència municipal.  

 

Les propostes amb manca de contingut o informació poden ser desestimades.  

 

En cas que siguin incorporades figurarà a l’ordre del dia com a Propostes de la ciutadania. 

 

S’exposaran per l’Alcalde/essa, Regidors/es o  per un representant de la iniciativa de proposta. I es 

seguirà l’ordre d’intervenció que designi l’Alcaldia. Finalment passaran a votació.  

 

Article 34 – Informació a la ciutadania 

 

L'Ajuntament facilitarà informació als ciutadans pels següents mitjans: 

 

L’ordre del dia del Ple es publicarà al tauler d’anuncis municipal i la pàgina web municipal. Així com les 

actes aprovades de cada Ple i Junta de Govern. 

 

Les actes de les sessions del Ple i de la Junta també es publicaran a la revista municipal, que s’edita i 

es distribueixi periòdicament. 

 

La convocatòria serà pública a tots els veïns i les veïnes en quan a les sessions del Ple municipal. En 

cas que no es pugui garantir la presència, per motius extraordinaris, es posaran altres mitjans per a 

poder seguir en directe el Ple. 

 

Article 35 – Dret accés a la informació  

 

L'accés als acords i resolucions dels òrgans de govern, es tramitarà mitjançant sol·licitud cursada a la 

Secretaria de l'Ajuntament. En la resta de supòsits la informació es sol·licitarà a l'Alcaldia o 

Regidors/es.  

 

DISPOSICIÓ FINAL  

 

Aquest Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el que preveu l'article 65.2 del 

mateix text legal, i, una vegada que, complerts els tràmits establerts, el seu text aparegui 

completament publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 


